


 

 

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทฯ เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งค าถามล่วงหน้า 
 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำลโดยเช่ือมั่นว่ำ
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเป็นกระบวนกำรส ำคญัท่ีส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จและ
เพิ่มมลูคำ่สูงสุดให้แก่ผู้ ถือหุ้นผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืนทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน และยงัช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่ว่ำ
กำรด ำเนินธุรกิจมีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไมผ่ิดตอ่กฎหมำยและจริยธรรมหรือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ  

ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีของผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยได้เสนอ
ระเบียบวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติม เสนอรำยช่ือบุคคลเ พ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำร
บริษัทฯ และสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีท่ีบริษัทฯ พึงปฏิบตัิด้วย โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวำระกำรประชมุหรือเสนอรำยช่ือบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็น

กรรมกำรบริษทัฯ หรือสง่ค ำถำมลว่งหน้ำต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้ 
1.1 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอำจเป็นผู้ ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนั 
1.2 มีสดัสว่นกำรถือหุ้นไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 
1.3 มีรำยช่ืออยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในสดัสว่นท่ีก ำหนดตำมข้อ 1.2 ตอ่เน่ืองมำไม่น้อยกว่ำ 1 

ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอวำระกำรประชมุ หรือเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำ
คดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ หรือสง่ค ำถำมลว่งหน้ำ  

2. กำรเสนอวำระกำรประชมุ  
2.1  เร่ืองท่ีจะไมบ่รรจเุป็นวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้นได้แก่  

2.1.1 เ ร่ืองท่ีก ำหนดในมำตรำ 89/28 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด    
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ* 

2.1.2 เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ ำนำจท่ีบริษัทฯจะด ำเนินกำร  
2.1.3 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมำย ประกำศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบตำ่ง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร

หรือหน่วยงำนท่ีก ำกบัดแูลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ  

2.1.4 เร่ืองท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเร่ืองท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมี
นยัส ำคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

2.1.5 เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเสร็จสิน้แล้ว 



 

 

2.1.6 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ หรือเร่ืองท่ี
อำจก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กับผู้ ท่ีเก่ียวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ 
บริษัท  

2.2 ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ  
2.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจดัท ำและน ำส่ง “แบบขอเสนอวำระ

กำรประชุมผู้ ถือหุ้น” พร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำ่ง ๆ ท่ีครบถ้วนและ
ถูกต้อง และต้องระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทรำบ เพ่ือพิจำรณำ หรือ 
เพ่ืออนมุตั ิแล้วแตก่รณี  

2.2.2 เลขำนุกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำกลั่นกรองในเบื อ้ง ต้นก่อนน ำ เสนอต่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้ำข่ำยตำมเร่ืองท่ีจะไม่บรรจุเป็น
วำระกำรประชุมตำม ข้อ 2.1 และหำกผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถจดัส่งเอกสำรท่ีครบถ้วน
และถกูต้องได้ภำยในเวลำท่ีบริษัทก ำหนด บริษัทฯจะถือว่ำผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในกำร
เสนอวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

2.2.3 คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะพิจำรณำควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมของวำระกำร
ประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอว่ำควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ  

2.2.4 เร่ืองท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวำระกำรประชุม
ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และเร่ืองท่ี
ไมผ่ำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบใน
กำรประชมุผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมลูทำงเว็บไซด์ของบริษัทฯ  

3. กำรเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร  
3.1 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะพึงมีจ ำนวนเท่ำใด ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ก ำหนด แตต้่อง

ไม่น้อยกว่ำสิบคนและไม่เกินกว่ำสิบห้ำคน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัรไทย และมีคณุสมบตัดิงันี ้
3.1.1 มีคุณสมบตัิถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด 

กฎหมำยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัท
ไมจ่ ำเป็นต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

3.1.2 มีอำยไุมเ่กิน 75 ปีบริบรูณ์ 



 

 

3.1.3 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมหลำกหลำยของทักษะ และประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 

3.1.4 ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ไมเ่กิน 3 บริษัท (นบัรวมกรณีท่ีได้รับอนมุตัแิตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ ด้วย) 

3.2 ขัน้ตอนกำรพิจำรณำ  
3.2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อ 1. ต้องจัดท ำและน ำส่ง “แบบขอเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร” พร้อมทัง้เอกสำรประกอบกำร
พิจำรณำตำ่ง ๆ ท่ีครบถ้วนและถกูต้อง  

3.2.2 เลขำนุกำรบริษัทฯจะเป็นผู้ พิจำรณำกลั่นกรองในเบือ้งต้นก่อนน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และหำกผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถจดัส่ง
เอกสำรได้ภำยในเวลำท่ีบริษัทฯก ำหนด บริษัทฯจะถือว่ำผู้ ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในกำร 
เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร  

3.2.3 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะพิจำรณำคุณสมบัติของบุคคล
ดังกล่ำว และให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯเพ่ือพิจำรณำว่ำควรเสนอ
รำยช่ือบุคคลดงักล่ำวเพ่ือรับกำรเลือกตัง้ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติ
ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นท่ีสิน้สดุ  

3.2.4 บุคคลท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ จะได้รับกำรบรรจุช่ือใน
วำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส ำหรับบคุคล
ท่ีไม่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนหรือ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมผู้ ถือหุ้น หรือ
และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  

4. กำรสง่ค ำถำมลว่งหน้ำเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสง่ค ำถำมเก่ียวกบักำรประชมุล่วงหน้ำสำมำรถส่งค ำถำมเป็นหนงัสือล่วงหน้ำ

ได้โดยต้องระบขุ้อมลูของตนดงันี ้
4.1 ช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ โทรสำร และ e-mail  ท่ีติดตอ่ได้ 
4.2 จ ำนวนหุ้น 
4.3 ค ำถำมท่ีประสงค์จะสอบถำมและข้อมลูหรือข้อเท็จจริงใดท่ีเก่ียวข้อง 
4.4 ข้อมลูประกอบกำรพิจำรณำอ่ืนท่ีจ ำเป็น 



 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจำรณำค ำถำมและ/หรือข้อมูลท่ีผู้ ถือหุ้ นส่งมำได้ตำมควำม
เหมำะสม 
5. ชอ่งทำงกำรตดิตอ่ 

ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น เสนอรำยช่ือบคุคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็น
กรรมกำรบริษัทฯ  และสง่ค ำถำมลว่งหน้ำเก่ียวกบัวำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น โดยสง่เอกสำรท่ีถกูต้องครบถ้วน
ได้ตัง้แตบ่ดันีถ้ึงวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 ตำมท่ีอยูด่งันี ้ 
 

เลขำนกุำรบริษัท 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)  
118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท 
เขตพญำไท กรุงเทพ 10400  
ประเทศไทย  

 
ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถส่งกำรเสนอวำระกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี ครัง้ท่ี 1/2562         

เสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำคดัเลือกเป็นกรรมกำรบริษัทฯ และค ำถำมล่วงหน้ำเก่ียวกับวำระ    
กำรประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่ำงไม่เป็นทำงกำรได้ท่ี e-mail : investors@tipcoasphalt.com  หรือ                   
โทรสำร : 02-271-3363 
 

 



แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ………………………………………...............................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน……….………….……………………………..………...หุ้น 
ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้………………………………………………………………………………………..
โทรศพัท์ …………….……… โทรสาร………………… E-mail (ถ้ามี)………………..……………………  
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น รายละเอียดดงันี ้ 
เร่ืองท่ีเสนอ : ……………..……………………………………………………………………………….  
วตัถปุระสงค์ :    □  เพ่ือรับทราบ   □  เพ่ืออนมุตัิ  

เอกสารประกอบ :    □ มี      □ ไมมี่  
รายละเอียด : ……………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานแนบท่ีสง่มานี ้ถกูต้องครบถ้วนทกุประการ  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผู้ ถือหุ้น  
         (………………………..…………………..)  
วนัท่ี …………………………………  
 
เอกสารประกอบการพจิารณา :  
1.  หลกัฐานแสดงตน  
1.1 บคุคลธรรมดา : แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ) 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
1.2 นิติบคุคล : แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ มีอ านาจ

ลงนาม พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนา
หนงัสือเดนิทาง (ส าหรับชาวตา่งชาต)ิ ของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝากทรัพย์สิน 
(Custodian)  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอก
ข้อมลูในแบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ส่วนผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน
ให้กรอกข้อมลูในส่วนท่ี (1) ให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานพร้อมทัง้รวบรวมหลกัฐานแสดงการ
ถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั  

4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเตมิ ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  



แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ…………………..........................................................เป็นผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน…...……….....................…….หุ้น ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่
ได้………………….....................………………………โทรศพัท์………………………………………
โทรสาร……………………...……......…..……E-mail (ถ้ามี) ………………………………..………… 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  บริษัท ทิปโก้แอส
ฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด โดยผู้ ได้รับการเสนอช่ือมี
ประวตัโิดยยอ่ ดงันี ้ 
1. ช่ือ - นามสกลุ นาย/นาง/นางสาว/ อ่ืน ๆ …………………………………………………………….  
2. วนั/เดือน/ปี เกิด ………………….…….อาย ุ…………… ปี สญัชาติ …..………….…………….  
3. ท่ีอยูท่ี่สามารถตดิตอ่ได้…………….…………….......................………………………………….  

4. สถานภาพสมรส    □โสด      □ สมรส      □หยา่/หม้าย  
4.1 คูส่มรสช่ือ……………………………………………………………..…………………...…… 
4.2 มีบตุร……………………………………คน ดงันี ้ 

4.2.1 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  
4.2.2 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  
4.2.3 ………………………………………..………….. อาย ุ…………………….. ปี  

5. การถือหุ้นในบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี…...……………... (วนัท่ีได้รับการเสนอช่ือ)  
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ ถือหุ้น ……………………………หุ้น  
คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะถือหุ้นรวม …………………………… หุ้น  

6. ประวตัิการศกึษา  
ช่ือสถาบัน  วุฒกิารศึกษา/สาขาวิชา  ปีที่ส าเร็จ 

………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
7. ประสบการณ์ในการท างานจนถึงปัจจบุนั  

ช่ือสถานที่ท างาน  ต าแหน่ง  ช่วงเวลา 
………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 



8. การถือหุ้นของผู้ได้รับการเสนอช่ือรวมถึงคูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของผู้ ได้รับการเสนอ
ช่ือในห้างหุ้นส่วนสามญั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชน หรือ นิติบคุคลตามมาตรา 
246 และ 247 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีมีอ านาจจดัการในฐานะเป็น
ผู้แทนของนิตบิคุคลเก่ียวข้องกบั (ระบช่ืุอ)  

ช่ือธุรกิจ  ต าแหน่ง  สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูและเอกสารหลกัฐานแนบท่ีสง่มานีถ้กูต้องครบถ้วนทกุประการ  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผู้ ถือหุ้น  
         (……………………………..…..…………)  
วนัท่ี ………………………………… 
 
(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ ……………………………………………………………เป็นบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
และขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิตามท่ีบริษัทฯก าหนดทกุประการ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบ
การเสนอช่ือในครัง้นี ้ 

 
รูปถ่ายผู้ได้รับการเสนอช่ือ  
ขนาด 1 นิว้  
(ไมเ่กิน 1 เดือน)  
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผู้ได้รับการเสนอช่ือ  
        (……………………………………………..)  
วนัท่ี ……………………………………….  
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการพจิารณา :  
1. หลกัฐานแสดงตน  

1.1 บคุคลธรรมดา : แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับ
ชาวตา่งชาต)ิ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

1.2 นิตบิคุคล : แนบส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้
มีอ านาจลงนาม พร้อมทัง้ประทบัตราส าคญั (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ) ของผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้ รับฝาก
ทรัพย์สิน (Custodian)  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ให้
ตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 รายเป็นผู้กรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการให้ครบถ้วน และลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน ส่วนผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนให้กรอกข้อมลูในส่วนท่ี (1) 
ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน พร้อมทัง้รวบรวมหลกัฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุ
รายเป็นชดุเดียวกนั  

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (ส าหรับชาวตา่งชาติ) ของผู้ ได้รับการ
เสนอช่ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตั ิได้แก่ ประวตักิารศกึษา และประวตัิการท างานของ
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ  

6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ    
(ถ้ามี)  

 




